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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Szigligeti gyermekekért” Alapítvány Kuratóriuma azzal kereste meg Hegymagas Község 

Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a Szigligeti Általános Iskolában tanuló 

gyermekeket, valamint az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenységet támogassa, az 

intézmény tárgyi feltételeit javítsa. Céluk, hogy segítsék a tehetséges és kiemelkedő eredményt 

elérő tanulókat, az intézmény felszereltségét bővítsék, valamint az egyéb szabadidős és 

kulturális tevékenységeket támogassák. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. 

napjától a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket 

megküldeni szíveskedjenek! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének   …/2021. (VI. …) Kt. határozata 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye 

kikérésével a következő döntést hozom: 

 

Hegymagas Község Önkormányzata képviseletében eljáró polgármestere a „Szigligeti 

gyermekekért” Alapítványt egyszeri ………… Ft-tal, azaz …… forinttal támogatja.   

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az az alapítvány ….. számú számlája 

javára.  

A támogatás célja: a Szigligeti Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása, a tehetséges 

gyermekek támogatása, egyéb szabadidős és kulturális tevékenységeket támogatása.  

A felhasználás határideje: 2021. december 31. 

Az Alapítvány a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 084031. 

A polgármester, a támogatásról a polgármesteri döntésének megfelelő tartalommal 

megállapodást köt az Alapítvánnyal.  



A polgármester a megállapodás megkötését követően intézkedik a támogatás kifizetéséről.  

Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2021. június 30. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint, 

beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

Szigliget, 2021. május 28.  

 

Gyurka Miklósné 

 polgármester 


